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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
COVID-19 ELLENI VAKCINÁKRÓL
A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta fertőzések
ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az
új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzésekre is.
Csak a hatóságok által engedélyezett oltóanyagokat alkalmazzuk
Magyarországon.
Az olthatóságról, beleértve az alkalmazandó oltóanyagról, az oltóorvos dönt.
A védőoltások nem okozhatnak COVID-19-betegséget.
Az oltóanyagok aktív immunizálásra javallottak a SARS-CoV-2 vírus
által okozott COVID-19 fertőzés megelőzésére, melyek 18 évesek és
idősebb személyeknél alkalmazható.
A védőoltás beadása oltási terv alapján történik a kijelölt oltópontokon.
A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra
van szükség. A védőoltásokat az oltóanyagtól függően 21 napos,
vagy 28 napos különbséggel szükséges beadni. Az oltottak védelme
csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2
héten belül. Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, első és a második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni. Mint minden vakcinánál, előfordulhat, hogy az nem véd meg minden beoltott személyt.
Az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív segítségével kikérdezi és
fizikálisan megvizsgálja az oltandó személyt. Az oltás beadásáról, és
az alkalmazandó oltóanyagról minden esetben az oltóorvos dönt.

Jelenleg a várandós nőknek, illetve a gyermekeknek, az oltás nem
javasolt.
Felhívom a figyelmet, hogy a fogamzásképes nők második oltás után
legalább 2 hónapig kerüljék a terhességet.
Azon személyek, akiknek kórtörténetében bármely oltóanyaggal,
vagy gyógyszerrel kapcsolatos azonnali anafilaxiás reakció szerepel,
nem kaphatják meg a védőoltást. A vakcina második adagját nem
szabad beadni azoknak sem, akik anafilaxiás reakciót mutattak az
első oltás alkalmazása során.
Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. A lehetséges
oltási reakciókra az oltóorvos fogja felhívni a figyelmet. Ezek azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények nélkül megszűnnek.
A leggyakoribbak: fájdalom a beadás helyén, fejfájás, hidegrázás,
fáradtság, izomfájdalom, láz, injekció beadási helyén jelentkező duzzanat. Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók
(hónalji nyirokcsomó duzzanata, érzékenysége), rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén.
A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalomcsillapító és / vagy lázcsillapító gyógyszerekkel (pl. Paracetamolt tartalmazó termékekkel) tüneti
kezelés alkalmazható.
Az esetleges oltási reakciót a Nemzeti Népegészségügyi Központnak vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézetnél lehet majd jelezni. https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_
mellekhatas
Az oltás ingyenes és önkéntes.

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
ÁPRILIS/MÁJUS

ELLÁTÁSRÓL
A járványhelyzetre tekintettel az alábbiakat szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosoktól, Betegeinktől:
– A rendelő zárt tér és kifejezetten fertőző. Kérjük, ne jöjjön be, ha
covid gyanús tünetei vannak!
(Akkor sem, ha légúti panaszai vannak, ha lázas, náthás stb.)
– Ne jöjjön be receptet íratni sem. A recepteket továbbra is e-mail,
vagy telefonos konzultáció alapján az elektronikus egészségügyi térbe (EESZT), vagy ismertebb nevén a „felhőbe” tesszük fel. (a gyógyszer a gyógyszertárban TAJ kártya segítségével váltható ki)
– A koronavírus járvány idején megszokott, időpontra történő betegvizsgálatokat továbbra is fenntartjuk (kivéve a sürgős eseteket).
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megemelkedett telefonos betegforgalom miatt a telefont nem mindig tudjuk azonnal felvenni. Amennyiben szükséges, kérjük próbálkozzanak többször, vagy válasszák az
e-mailes kapcsolatfelvételt!
Szíves megértésüket köszönjük!
A járványhelyzet megfelelő kezelése mindannyiunk érdeke!
Dr. Ország Orsolya háziorvos
62 /282-007
kozerdek2020@gmail.com
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Dr. Csonka Erika háziorvos
62/282-052
medicsiulles@gmail.com
ERódium rendszer

április 2-3.
április 4-5.
április 10-11.
április 17-18.
április 24-25.

Dr. Tóth Ferenc
Dr. Kovács Tibor
Dr. Papp Zalán
Dr. Szőke Csaba
Dr. Hursán Mihály

06/20/4763-517
06/30/9653-114
06-20/973-9149
06/30/3245-032
06/30/9986-139

május 1-2.

Dr. Papp Sándor

06/30/4879-805

FALUGAZDÁSZ HÍREK
• TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS 2021- április első hetében már
kérhető időpont az idei támogatás benyújtásához. A támogatás
beadása várhatóan 2021. április 7-vel indul. Termeléshez kötött
támogatások továbbra is igényelhetők növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatokban az előírt minimum követelmények
teljesítése esetén.
• Bővebb információ és időpont kérhető telefonon ügyfélfogadási
időben:
• Ügyfélfogadás: hétfő,kedd
8-16:00h-ig
csütörtök
8-16:00h-ig
Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

Halász Zsolt
30/3372535

www.ulles.hu

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
Magyarország Kormánya 27/2021.(I.29.)Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörben és az Üllés
Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva a következő döntéseket hoztam:
2021 február 24-én nyílt ülés keretében döntöttem:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– a civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálásáról.
A képviselőkkel egyeztetett döntésem alapján:
– Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Üllési csoportja
40.000 Ft
– Üllési FONÓ Alapítvány
250.000 Ft
– Üllési Polgárőr Egyesület
200.000 Ft
– Üllési Írói Klub
30.000 Ft
– Karitász Üllési Csoportja
40.000 Ft
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300.000 Ft
– Estike Népdalkör
6.500 Ft
– Folkműhely Egyesület
200.000 Ft
– VÉSZ Üllés Egyesület
200.000 Ft
– Üllési Ifjúsági Sportegyesület
1.100.000 Ft
– Zöldü(l)és Környezetvédő Egyesület
80.000 Ft
önkormányzati támogatást kapott.
A Nyugdíjas Club, az Üllési Gazdakör, a Mozgáskorlátozottak EgyüttEgymásért Csoportja, az Üllés Cukorbeteg és Életmód 2021-ben
nem kapott támogatást, mivel az előző évben kapott támogatásuk
jelentős – a járvány miatt – fel nem használt részét az idei évre ütemeztették át.
Összességében elmondható, a járványhelyzet okozta gazdasági
helyzet miatt a civil szervezetek a kért támogatás egy részét kapták
csak meg, de tájékoztattam őket arról, hogy amennyiben év közben
további támogatásra lenne szüksége az indokolt és szükségszerű kiadásaik érdekében, jelezzék azt.
Az Üllési Árpád Horgászegyesület 2020. évi támogatás felhasználásáról szóló elszámolását elfogadtam. (az egyesület 2021-ben nem
adott be pályázatot)
Döntöttem továbbá:
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és a költségvetési évet
követő 3 évre vonatkozó saját bevételei várható összegének meghatározásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje, heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról (a Csigabiga Óvoda
és Bölcsőde 2021. július 26 – augusztus 13-ig takarítási és karbantartási munkálatok miatt tart zárva),
– 2021/2022-es tanévben indítható óvodai csoportok számának, valamint a beiratkozás időpontjának, módjának meghatározásáról,
– Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervéről és 2021. évi munkatervéről,
– a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolója és a 2021. évi szakmai munkaterve elfogadásáról,
– az Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2015. évet érintő adóhátralék és adótúlfizetés elévüléséről,
– a 2021. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (2021.
évben a nyári igazgatási szünet 2021. augusztus 16-től augusztus
19-ig, a téli igazgatási szünet 2021. december 27-től december
31-ig tart),
– az Új Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök készítése véleményezési szakasz lezárása és a tervanyag
végső véleményezésre bocsátásáról.

Megalkottam az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről
és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló rendeletet.
(az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 789.985.400 Ft-ban, működési bevételi és kiadási főöszszegét 475 934 830 Ft, felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét
314 050 570 Ft-ban állapítottam meg)
Zárt döntést hoztam:
– étkezési díjhátralékok ügyében,
– 1 db lakáscélú támogatás odaítéléséről – 1.200.000 Ft összegben.
Az előterjesztések a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2021-ev,
a nyílt témájú határozatok a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/hatarozatok/category/1329-2021
a nyílt témájú jegyzőkönyvek a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletij e g y z o ko n y v e k / 2 0 2 1 - ke p v i s e l o t e s t u l e t - j e g y z o ko n y v e k /
category/1324-polg%C3%A1rmesteri%20d%C3%B6nt%C3%A9sek,
a rendeletek a
http://ulles.hu/rendeletek link alatt találhatók.
Nagy Attila Gyula
polgármester

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy a minden hónap első hétfőjén esedékes alpolgármesteri fogadóra 2021. áprilisban is ELMARAD.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

KONYHAI HÍREK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
nyitvatartási ideje:
hétfőtől péntekig: 7-15 óra.
A Márciusi/Áprilisi térítési díj befizetésének időpontja:
április 01-12-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés:
április 22 -én, csütörtökön
7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő
megfizetésére.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénzes helyett - a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető
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1%

HULLADÉKGYŰJTÉS

A 2020. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:
– Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
– Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
– „Üllési Suli” Alapítvány
Adószáma: 18470161-1-06
– Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
– Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06
– Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06

MÁSODIK 1 %
Ha a 2020. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett
technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!
A hatályos kormányrendelet alapján sajnos meg mindig nem tudunk
összejöveteleket tartani!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2021. április 6-a és 20-a. (keddi nap)
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A hulladékszállítást végző dolgozók egészsége védelme érdekében
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék ki, mind a kommunális, mind a szelektív
hulladékot.
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2021. április 13. (keddi nap)
A maximálisan kihelyezhető zsákok, illetve kévék száma: 5 db zsák
vagy 5 db kéve.
Zöld zsákot hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán tudnak igényelni.(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük
kihelyezni az ingatlan elé)
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKUDVAR
MEGVÁLTOZOTT
NYITVA-TARTÁSÁRÓL

Elmúlt hónapok történései:
Kérelmezni kellett a 2020-as évben a helyi önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján megállapított és fel nem használt támogatás 2021. évre történő átütemezését.
Ez meg is történt és engedélyt kapott a csoport 2021-ben a pénz
felhasználására!
2021. évre beadott pályázatot sajnos nem bírálták el kedvezően.
Értelemszerűen hivatkozva a maradvány átvitelére és a Pandémia
miatt kialakult helyzetre, a költségvetést is át kellett csoportosítani,
de az önkormányzat biztosított bennünket szükség esetén az együttműködésről.
Megyei egyesületnek felajánlott egy vállalkozó 5 gyümölcskosarat
melyek 6-7 kg körüliek! Sorsolás alapján döntötték el mely csoporthoz kerüljenek a csomagok! A szerencse az Üllési csoportnak is kedvezett!
Jó példa alapján úgy döntöttem mi is sorsolunk. Mivel sajnos együtt
nem áll módunkban elfogyasztani a gyümölcsöket és 32 tagnak sem
tudom igazságosan elosztani, 4 nevet húztunk ki! A szerencsések:
Farkas Péterné, Kővágó József, Király Attila, Bárkányi Renáta. Gratulálunk!
Kérem tagjainkat, ha bármiben segítségre szorulnak, keressenek engem vagy a vezetőség bármely tagját bizalommal!
Üdvözlettel:
Füredi Andrea
csoportitkár

Az FBH-NP Nonprofit Kft tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy
2021. február 16. napjától az Üllési hulladékudvar az alábbi, megváltozott nyitvatartással üzemel:
Kedd:
Csütörtök:
Szombat:

11.00-17.00 óráig
11.00-17.00 óráig
08.00-12.00 óráig

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, abban az esetben tudják teljesíteni, amenynyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.
Fontos! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára
térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási
területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját.
Ezek hiányában a hulladékot a cég nem veszi át.
Az átvett hulladékok fajtájáról, mennyiségéről bővebben a www.
ulles.hu Kezdőlapján, illetve a http://ulles.hu/hirdetmenyektajekoztatok link alatt olvashatnak.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉV
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL
a) Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a
2020/2021-es nevelési évben

d) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint:

Felvehető:
– aki a harmadik életévét betöltötte, vagy
– a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik a 2020. augusztus 31-e után
töltik be a 2,5 életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti
időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Előfelvételivel felvehető az a gyermek, aki a nevelési év időtartama
alatt betölti a 2,5 életévet és felvétele munkahely, vagy családi okok
miatt indokolt.
(Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy
gyámsága alatt álló, az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
(3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.)
Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni.
b) Az óvodai beiratkozás időpontja: 2020. május 13-14-én 8-16
óráig
Helye: Csigabiga Óvoda és Bölcsőde 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
c) A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
– amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
– szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
– az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,
– 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

„247. § (1) Az a szülő vagy törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban
vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai
nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról
vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról,
illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy
tanítási évben egyszer van helye.”
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
e) Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult
óvoda, és annak elérhetősége:
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
címe: 6794 Üllés Dorozsmai út 10.
vezető: Marótiné Hunyadvári Zita
telefonszám: 06-30-506-3466
e-mail cím: csigabiga@ulles.hu
A Csigabiga Óvodába felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél az intézmény Alapító Okiratában
foglaltak az irányadóak.
f) Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda
és elérhetősége: g) A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:
a település teljes közigazgatási területe, illetve szabad kapacitás esetén más települések közigazgatási területe.
h) Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapja: 2020. május 15.
i)A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartási óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
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FELHÍVÁS!
TISZTELT EBTULAJDONOSOK!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
rendelkezik az állat tartásának általános szabályairól, többek között
arról, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni,
az állat fajának, fajtájának, és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról!
Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se
közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal, illetve szabálysértési bírsággal sújtható.
A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást
korlátozhatja, megtilthatja.
Az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000-Ft. Ha az állatvédelmi
bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat, akkor bírság alapösszege 75.000 Ft.
Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ
el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,-Fttól 150.000,-Ft-ig terjedhet.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193.
§ (1) bekezdése szerint:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen
- a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével - beengedi,
illetve beviszi,
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető
táblát, szabálysértést követ el.
2a) E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének,
vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló
rendelet szerinti segítő kutya.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a
közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki
helyszíni bírságot.
Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az a személy,
akinek a felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos testi sértés) okoz. A 8 napon belül – gyógyuló
könnyű testi sértés csak szándékosan követhető el, és magánindítványra indul az eljárás.
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Tájékoztatom továbbá az állatartókat, hogy az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B § (1) bekezdése elrendeli,
hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátása
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente ebösszeírást végezzen. Ezért
felhívom a figyelmüket arra, hogy az Üllés közigazgatási területén tartott ebekkel kapcsolatban Üllés Nagyközségi Önkormányzata 2021. év második felévben ebösszeírást végez. Az eb
tulajdonosa és tartója a Polgármesteri Hivatalba – az önkormányzati
Ebnyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat
ebösszeíró adatlapon bejelenteni. Lényeges, hogy minden egyes
kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amelynek benyújtási időpontjáról, és módjáról az Üllési Körképben tájékoztatást adunk.
Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltani az alábbiak szerint:
- három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként
Veszettség ellen csak tanszponderrel megjelölt eb oltható.
Amennyiben az ebtartó a törvényben előírt ezen kötelezettségének
önként nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírsággal sújtható. Saját
és kedvencünk épsége érdekében fontos a veszettség elleni védőoltás is, amit évente kell beadatni a kutyának.
Amennyiben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt
adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak
megfelelően teljesíti, illetve megtagadja, abban az esetben a
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében állatvédelmi bírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. A személyes adataik kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. tv. szabályainak megfelelően történik.
Kérem a Tisztelt Állatartókat, hogy az ebtartásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul szíveskedjenek betartani.
Együttműködésüket köszönöm!
Üllés, 2021. március 16.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya a rókák veszettség elleni orális immunizálása
miatt – a 2021. évi tavaszi kampány keretein belül –
2021. március 27 – 2021. április 16. napjával bezárólag
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el Üllés teljes közigazgatási
területére.
A zárlat és a tilalom elrendelésével kapcsolatos tudnivalókról bővebben a www.ulles.hu Kezdőlapján olvashatnak.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

www.ulles.hu

JAVASLATKÉRÉS – DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA
Üllés Község Képviselőtestülete „A díszpolgári cím adományozásáról” szóló rendeletét 2008. június 11-én módosította. A módosítás
értelmében az elismerést a testület kétévente adományozza. (legutóbb 2018-ban lett átadva a cím. Az esedékesség évében, 2020ban a járványhelyzet miatt a Képviselőtestület döntött a díj 2021.
évre történő átütemezéséről.)
A Címmel „a község életében jelentős – a társadalmi, a gazdasági,
a tudományos, a kulturális és a művészeti élet területén nyújtott –
kimagasló tevékenység elismerése történik.
A díszpolgári cím adományozásáról szóló 11/1998/VII.17./Kt.sz. rendelet 3.§. /3/ bekezdése alapján a díszpolgári cím adományozására
javaslatot tehetnek: „képviselőtestület tagjai, az önkormányzat intézményei, civil szervezetek, és a település polgárai.

Megkérném a Tisztelt Lakosságot, hogy a cím odaítélésére vonatkozó javaslatát – rövid indoklással együtt – legkésőbb április 30-ig a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem felőli zárt postaládájába
bedobva, illetőleg a hivatal@ulles.hu e-mail címre juttassa el.
(Eddigi díszpolgáraink:
Dudás Kálmán, Babarczi János, Knapcsek Sándor, Juhari László,
Dinnyés Gézáné, Lőrincz János, Ádám András, Kálmán Ferencné, Dr.
Joó András, Paragi Sándorné, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Tuczakov Gézáné, Bálint Antal, Seres Lajos, Mihálffy László, Tóth András, Tanács
Zoltán)
Nagy Attila Gyula
polgármester

EGÉSZSÉGPERCEK: „SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK”
A MÓRAHALMI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI) ROVATA
A szenvedélybetegségek olyan kóros viselkedésformák, amelyeket
az egyén kényszeresen ismétel valamilyen vélt vagy valós szükséglet kielégítése céljából rombolva ezzel saját egészségét és környezetét (pl. család, társas kapcsolatok). Szenvedélybetegségek közé
tartozik például a dohányzás, alkohol, kábítószer, gyógyszer, internet,
mobiltelefon, szerencsejáték, számítógépes játék, vásárlás, munka,
evés, szex okozta függőség és az önsértéssel (pl. falcolással) kapcsolatos szenvedélyek is. Teljeskörű valós adatok nem állnak rendelkezésünkre a szenvedélybetegek számával kapcsolatban. A 2019-es
európai lakossági egészségfelmérés eredményei alapján a 15 éves
és annál idősebb magyar lakosság kb. 25%-a naponta dohányzik,
6%-a fogyaszt alkoholt napi rendszerességgel. A dohányzással és
alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható betegségek és halálozások, valamint a szenvedélybetegségek okozta szociális problémák
komoly terhet rónak társadalmunkra.
„Ki a szenvedélybeteg? Mit jelent az addikció?
Szenvedélybetegnek nevezzük azt az embert, aki nem tudja kontrollálni valamely szerrel (dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat) vagy viselkedéssel (pl. szerencsejáték) kapcsolatos tetteit.
Nem képes abbahagyni ezeket a cselekvéseket, minden egyéb, az
életben neki fontos dolgokat is ennek rendel alá. Szenvedélyének
tárgya a fontossági sorrend abszolút első helyén helyezkedik el. A
szenvedélybeteg emberek olyan dolgokat tesznek, amiket soha nem
tennének, ha egészségesek lennének. A későbbiekben talán nekik
is fájdalmas felismerés lehet ez, ezért megpróbálják majd valahogy
helyrehozni tetteik következményeit. A különböző szerek fogyasztását vagy túlzott fogyasztását, vagy bizonyos viselkedéseket szenvedélybetegségként értelmezzük. Az addikció fogalmát ma a szenvedélybetegséggel azonos fogalomként szokás használni. Addikciónak
azokat a viselkedési formákat nevezzük, amelyek fölött a személy
képtelen kontrollt gyakorolni, s ezért ezeket kényszeresen újra és újra
végrehajtja, illetve amelyek a személyre – és többnyire környezetére
– káros következményekkel járnak.” (Nemzeti Népegészségügyi Központ „Nyíltan az addikcióról” című tájékoztatójából részlet, amely az
Egészségügyi Ellátórendszer Szakmai Módszertani Fejlesztése EFOP1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 projekt keretében készült.)

1. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása /ANONIM/
Üllés, Jakabos Boglárka terápiás munkatárs: 30/570-4978
2. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Mórahalom, Móradomb körút 40., telefon: 30/570-4978 vagy
62/998-507, e-mail: szenvedelybh@hoszkp.hu, honlap: https://
hoszkp.hu/szenvedelybetegek-nappali-intezmenye
3. Anonim Alkoholisták /ANONIM/
Szegeden több helyszínen, telefon: 70/931-6153 vagy 20/2057319, email: info@anonimalkoholistak.hu, honlap: http://www.
anonimalkoholistak.hu/hu/
4. Addiktológiai Szakrendelés - SZTE Pszichiátriai Klinika
Szeged, Mars tér 20., Rendelés szerda és csütörtök délelőttönként, telefon: 62/341-630 vagy 62/341-631, e-mail: gondozo.
psych@med.u-szeged.hu
5. Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum
Szeged, Fésű utca 4., telefon: 62/436-353
"Egészségfejlesztés a Homokhátságon”
című, EFOP-1.8.19-17 azonosítószámú projekt támogatásában.

Kérjen segítséget az alábbi elérhetőségek egyikén, ahol a problémáját bizalmasan fogják kezelni! Nincs egyedül!
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KEDVES ÜLLÉSIEK!
Az elmúlt két év nagyböjti időszaka hasonló módon, de
mégis sajátos újdonsággal vette kezdetét. Ha végiggondoljuk, hogy a tavalyi év böjti időszakában voltak reményeink,
elképzeléseink, s megszokott jövőképünket tudtuk formálni
és így indulni azon a megszokott negyven napos úton, mely
elhozza számunkra a kereszténység legnagyobb ünnepét, a
Húsvétot, azaz az örök élet zálogát. Ám akkor, 2020. március
15-től beléptünk egy olyan élethelyzetbe, melyet eddig nem
tapasztaltunk, s mely mindannyiunk életére így vagy úgy,
de komoly kihívást gyakorolt. Ez az élethelyzet különböző
megszakításokkal, enyhítésekkel, szigorításokkal, de sajnos
megmaradt. Mondhatni advent és nagyböjt örökös útkeresésének mezsgyéjén megmaradtunk. Sokan elvesztettük
állásunkat, egzisztenciánkat, megbecsülésünket, egészségünket, s sokunk családjában megtapasztaltuk a gyász és
a veszteség érzését is. Látszólagos reményvesztett jövőképünk azonban arra ösztökél minket, hogy hitünkből még nagyobb erőt tudjunk meríteni, hogy életünkben visszatérjenek
az apró örömök, kis lépések egész sora, s akarva akaratlanul
lelassítsuk ezt a pörgős világot, melyben állandóan rohantunk, siettünk… Legyen az idei év – mely valóban igen nehéz és méltán nevezhetjük a megpróbáltatások évének – a
belső megtisztulás, az apró értékek megtalálásának az éve,
melyben újra tudjuk magunkat építeni lelkileg. Próbáljunk
olyan tulajdonságokat – rejtett kincseket – megtalálni önmagunkban, melyek elfelejtődtek, háttérbe szorultak, vagy
csak ott szunnyadtak bennünk. Olyan tulajdonságokat, melyek a valódi értékekre irányítják figyelmünket, s melyekkel
elkezdődhet önmagunk építése. Az Irgalmas Jézus Értünk
adta önmagát, hogy ezzel reményt, megváltást és örök életet adjon. A nagyböjti időben forduljunk bátran az Irgalmas
Jézushoz, kérve az Ő segítségét szeretteinkre, családtagjainkra, barátainkra és mindazokra, akik körülvesznek minket.
Ebben a nehéz helyzetben méltán lehetünk büszkék arra,
hogy István atyának hála, pályázatot nyert templomunk,
melynek köszönhetően szinte teljes külső felújításon eshet
át községünk egyik kiemelkedő színtere. Az Üllési Egyházközség nevében mondok köszönetet az Ég Urának, s Rajta
keresztül a Magyar Államnak, István atyának, Polgármester
úrnak és mindazoknak, akik segítettek, hogy a templomszentelés 20-ik évfordulójára új köntösben tündököljön az
Úr Szent Hajléka. Egyúttal pedig kérem a tisztelt lakosokat,
hogy ebben a nehéz helyzetben is tudjanak adakozni, hogy
a pályázati pénzt kiegészítve a templomban fellelhető hiányosságokat tudjuk pótolni, s egy emléktáblát állíthassunk,
mindazoknak köszönetet mondva, akik az elmúlt húsz évben
segítették, gondozták, látogatták és imáikba foglalták Isten
szent sátrát az emberek közt.
Mindenkinek kívánok sok erőt, kitartást és legfőképpen
reményt ebben a nehéz időszakban. Kívánom, hogy a Feltámadott adjon erőt mindannyiunknak és hogy hamarosan
ismét szeretetben, boldogságban, reményben tudjunk mind
családi-, egyházközségi-, és községi szinten élni, dolgozni,
ünnepelni, alkotni és hinni.
Imával és szeretettel: Zoltán atya
Negyela Zoltán
doktorandusz PPKE KJPI
Szent István u. 1-3.
6786 Ruzsa
www.ruzsaplebania.hu
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APRÓHIRDETÉS
Őrölt fűszerpaprika és
konyhakész nyúl eladó.
06 30 964 5163

SZÁMVARÁZS DUÓ KFT
Szegedi könyvelőirodánkban vállaljuk egyéni vállalkozók, őstermelők és gazdasági társaságok teljeskörű könyvelését.
Igény esetén üllési ügyintézéssel!
Kapcsolattartó: Sipos Szilvia (Üllés, Dózsa Gy. utca 19.)
e-mail: szamvarazsduo@gmail.com
telefon: 30/15-15-611

www.ulles.hu

Azz

Kft.

BÉRBE ADJA
Üllés, Dorozsmai út 26. sz. alatti
üzletét, raktárral, udvarral, profilkötöttség nélkül
és Üllés, Dorozsmai út 15. sz. alatti
raktárhelyiségét, udvarral
30/39-79-111

onozomihaly@onozoagro.hu

EMLÉKFA A PARKBAN
Az Üllési Írói Klub tagjai február 23-án Emlékfát ültettek. Az ültetést a klub
alapítói kezdeményezték, hogy Hunyadvári István † költőtársuk emlékét
ezzel is megőrizzék. Az eseményt Nagy Attila Gyula polgármester úr is
megtisztelte. Az írótársak ezen alkalomra írt gondolataikkal emlékeztek,
melyeket a következő lapszámban olvashatják.
Dr. Nyáriné Tajti Anna
klubvezető
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DUDÁS JULIANNA: EMLÉKFA
Életünkben sok
Szép jót tettünk,
De néki meg
Emlékfát ültettünk.
Valamennyien itt
Vagyunk a parkban
A facsemetét
Kezünkbe tartva.
Mindenki örül
Szép napsütésben
Állunk itt a
Fa csemete körül.
Hogy összegyűlhettünk
Tiszteletére ma
Közösen gesztenye
Fát ültettünk.
Emlékét életre kelti
Ültette, gondozta
Juhász Sanyi
Kertjében kelt ki.
Hunyadvári István
Emlékfája
Tiszteletünket így
Rójuk le nála
Felkészítjük mindannyian
Nyári melegre
Téli fagyra
Öntözzük így nő nagyra.
Terebélyes lesz a lombja
Hiánytalanul összejövünk
Ameddig pihenünk alatta
Senkinek semmi gondja.
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TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!
A Homokháti Szociális Központ Üllési Tagintézményében – más szociális alapellátások mellett – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
is működik.
Szeretném Önöket röviden tájékoztatni az ellátásról: A saját otthonában élő, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló,
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú (65 év
feletti) vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az ellátás igénybe vehető egyedül élő és kétszemélyes háztartásban élők esetében is, ahol mindkét fél részéről fennáll a rászorultsági
kritérium.
Üllés Nagyközség közigazgatási területén jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az alábbi feladatokat végzi az intézmény:
• Az ellátottnál jelzőkészülék elhelyezését, használatának bemutatását és elmagyarázását,
• Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,

• A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében
szükséges azonnali intézkedések megtételét,
• Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
Az ellátás térítésköteles, díja 30,- Ft/ellátási nap/készülék.
Az ellátás igénybevételéhez kérelem adatlap kitöltése szükséges,
mely elérhető Intézményünk honlapján (www.hoszkp.hu) vagy személyesen Üllés, Radnai u. 22. sz. alatt.
Amennyiben az ellátással kapcsolatban bármilyen kérdésük felmerül, keressék a fenti címen Móczár Gabriella tagintézmény-vezetőt
munkanapokon 8 és 16 óra között vagy telefonon a 06-30-349-5469es telefonszámon. Előzetes telefonos egyeztetés megkönnyíti a találkozást.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető
Homokháti Szociális Központ
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„TÉLŰZÉS”
A farsangi szezonhoz számos néphagyomány kapcsolódik, pl. ez volt a párválasztás ideje, de ekkor temették a telet is. A
farsangi időszak hivatalosan vízkereszttől
kezdődik, az első napja tehát mindig azonos, ám a vége változó. Az utolsó napokat
"háromnapoknak", „farsangfarkának” is nevezik, amikor lehet szórakozni, zajongani,
mulatozni, ekkor tartották a felvonulásokat,
karneválokat.
A Déryné Művelődési Ház és Könyvtár a
pandémia miatt rendhagyó módon készült
a télűzésre, a farsang ünneplésére. Video
összeállítást készítettünk megszólítva különböző üllési korosztályokat, akik szívvel
lélekkel segítettek bennünket az igényes
műsor létrehozásában.
Számos irodalmi mű, mese, vers idézi fel a
farsangot, a népszokásokat, ezért az összeállításból ez sem maradhatott ki. Székács
Levente, 4. osztályos tanuló örömmel fogadta el a felkérést és választott a témába
illő verset, ami bemutatta mi is történik farsangkor. Aranyosi Ervin: Farsangi Mulatság című versét szavalta el:
„…Fiúk a lányoktól szép bokrétát kapnak,
ez legyen a dísze mindegyik kalapnak!
Álarcot öltenek, s elbújnak mögötte,
ne lássa a falu, mely család szülöttje.
Szerepet is játszhatsz, teheted a szépet,
szép szavak és táncok varázzsal igéznek…”
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde kispajtásai is ellátogattak az intézményünk udvarára, nagy öröm volt találkozni a gyerekekkel. Hiszen
az intézményben a járvány előtt nyüzsgő élet zajlott és már nagyon
hiányzik a közösségekkel, a klubokkal, alapítványokkal, partnereinkkel való közös munka és együttműködés.
Az ovis, Kisvakond csoport mondókákkal, dalokkal, tánccal érkezett
hozzánk. Énekeltek a tekergő szélről, űzték a telet a „Takarodjon el a
tél…” mondókával, hívták a kikeletet, aki kiseprűzi a telet. A farsang
az öröm, újjáéledés időszaka is „örvendezzen, aki él” szavalták a gyerekek. „Kisze-kisze szalmabáb, égj el minél hamarább…” énekeltek
és a tavasztündér is rásegített egy kicsit, hogy biztos ne maradjon itt
a hideg. A tél azért makacs volt és fújt ránk. Hideg széllel tett próbára
bennünket, így valódi tüzet nem gyújtottunk, de jelképesen a kiszebáb szénné égett és a gyerekek sem fáztak, hiszen vidám tánccal
vágtak vissza a makacskodó, hideg időjárásnak „..-bimbózz tavasz,
A pajtásoknak a
itt a helyed” – mondták – már nagyon várunk
műsort betanította: Bozsóné Tóth Zsanett és Náfrádi Szilvia.
Fényképek készültek az üllési tájról Petőfi Sándor: A puszta télen
című verséhez, amelyet Meszesné Volkovics Szilvia adott elő. A fotókat készítették: Bozsity Zoltán, Dávid Júlia, Lajkó Levente, Mné V.
Sz., Monostoriné Erdélyi Erika, Rácz Erzsébet, Vass József.
A Fontos Sándor Általános Iskola 4. osztályos tanulói rémisztő busóálarcokkal ijesztgették a telet, valamint hangszeres, nagyon szép
„zajongással” bosszantották, nehogy itt maradjon. Megtudhattuk tőlük, hogy a farsangi napokban „…mind asszonyok, mind lányok…”
három nagy keszkenőből mit is készítenek, és a humoros dallal igazi,
jókedvű, vidám farsangi hangulatot varázsoltak. A diákokat Ótottné
Vörös Zsuzsanna készítette fel.
A farsangi mulatságokon, az emberek egy időre elfeledték az illemet,
a jó szokásokat, s kirúgtak a hámból a farsangi jelmezek és álarcok
pedig jó eszköznek bizonyultak viselőjük kilétének elfedésére. Így a
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farsang nem múlhatott el anélkül, hogy ne kézműveskedjünk, az álarcokat készítette Bakó Tiborné.
A fánknak a hagyomány szerint mágikus ereje van, a természeti csapásoktól védte meg a háziakat, valamint a fánk oldalán körbefutó
szalag a karikagyűrűt jelképezte.
A Déryné Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói tehát tésztát dagasztottak és fánkot sütöttek. De tesztelés után nem mi ettük meg a sok
fánkot , hanem villámakció keretében kóstolhatták meg az üllési
lakosok és mondhattak véleményt a munkánkról.
Nagy öröm volt a szervezés, a résztvevők lelkesedése, ezért, ha teheted nézd meg a videónkat a facebook oldalunkon vagy a youtube
csatornánkon.
Köszönetet mondok minden szereplőnek!!
Mné V. Sz.

A MÁTRA ÚTJAIN
A Mátra turista útjain de sokszor jártam,
Hol felfelé, hol lefelé vittek a lépteim.
Ha a gyaloglástól fáradságot éreztem, megálltam,
A természet hívott csodát látni, mentem megint.
A természet örök, nem csal meg, mint az élet,
Csak szeretni lehet, csodálni és őszintén hinni benne.
Mennyivel jobb gyalogolni a lágy simogató szélben,
Hogy milyen szép élni, szeretni a tájat a csendben!
Menni a patak mentén, nézni a víz rohanását,
Beszívni a virágok illatát, hallani a madarak énekét.
Nézni a kiálló szürke kövek fénylő kopását,
Látni magad körül az élet örömét szerteszét!
Az élet itt van, nem egy elzárt hűvös szobában!
Lásd a szépséget, melyek a természetben teremnek.
Örülj, hogy élsz, legyél boldog a ragyogó mában!
Ne gondolj arra, hogy valamikor téged is elfelednek!
2021. március
Faragó F.
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„PIROS, FEHÉR, ZÖLD
– TE HOGY LÁTOD?”
„Piros, fehér, zöld – Te hogy látod?” című
felhívásunkra a Fontos Sándor Általános
Iskola kézműves szakkörének diákjai az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
emlékére rajzokat készítettek Zoltánfi Mária
tanárnő iránymutatásával. A rajzokból kiállítást készítettünk, amit meg lehetett tekinteni
március 15-én a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtár nemzeti színbe öltözött főbejáratánál. A rajzokat publikáltuk is online kiadvány
formájában. A kiadvány megosztásra került
az intézmény facebook oldalán. Lapozz bele
és nézd meg az alkotók munkáit.

A rajzokat készítették:
Kocsis Nikolett 7.o.
Bálint Jázmin 4.o.
Sári Zita 4.o.
Balogh Patrik 4.o.
Nagy Regina 4.o.
Marton Ráhel Debóra 7.o.
Tordai Veronika 7.o.
Nagymihály Anna 3.o.
Simon Kata 7.o.
Terhes Gréta 7.o.
Köszönjük a kis művészek alkotásait és a tanárnő támogatását.
Mné V. Sz.

BOLYAI-VERSENY
2021. február 5-én került sor a BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI
CSAPATVERSENY területi fordulójára (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye), amelyen iskolánk is részt vett.
A tudáspróbán, amelyet idén on-line módon szerveztek meg, két csapattal indultunk.

Köszönjük a szülők támogatását, a tanulók lelkesedését!
Bízunk benne, hogy minél több diák tapasztalja meg a versenyzés
élményét, hiszen a versenyzés lehetőséget ad arra, hogy a legjobbat
hozzuk ki magunkból.
Kalányos Krisztina, felkészítőtanár

A verseny négy természettudományi tárgy; biológia, kémia, fizika
és földrajz feladatokban méri össze évfolyamonként, diákok százainak tudását. Továbbá a verseny kiemelt célja, hogy segítse a diákok
azon képességeinek fejlesztésében, hogy összedolgozva, csapatban
oldjanak meg problémákat, feladatokat, tapasztalják meg az együttgondolkodás élményét. A verseny mottója is erre utalt: „Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."
A 7. osztályos csapat tagjai: Simon Kata, Terhes Gréta, Fábián Eszter, Csányi Jázmin, Kocsis Nikolett nagyon szépen helytálltak, 41.
helyen végeztek. Kedvüket az sem szegte, hogy nem jutottak be a
legjobbak közé, mert elmondásuk alapján jó volt együtt lenni, csapatban dolgozni, kutatni, információt gyűjteni, megtudni például hányféle skála mér földrengést, vagy azt, hogy a szegfűszegnek a virágát
fogyasztjuk.
8. osztályos csapatunk tagjai: Berczeli Lili, Gyuris Zsófia, Vereb
Denissza, Lajkó Attila a 9. helyen végeztek. Az első 6 helyezett csapat jutott tovább az országos döntőbe, amiről mindösszesen 4 ponttal maradtak le tanulóink.
Nagyon büszkék vagyunk az elért, szép eredményekre.
A jutalom sem maradt el, hiszen a megérdemelt ötösök mellé minden
nevezett tanuló a verseny szervezőitől emléklapot, valamint kedvezményes tanszervásárlásra, illetve Margit-szigeti Bringó-hintózásra
jogosító utalványt kaptak.
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CURIE KÖRNYEZETVÉDELMI EMLÉKVERSENY
A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány
és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi
szekciója a 2020/2021-es tanévben is meghirdette a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt.
A verseny célja, hogy a tanulók figyeljék meg, ismerjék meg környezetüket, Magyarország értékeit, szépségeit. Alakítsák ki környezettudatos magatartásukat, legyen igényük a szép környezetre.
Ebben a tanévben a verseny témája minden korcsoportra vonatkozóan:
A folyók összekötnek – Tisza és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
jellemző természeti értékei.

Iskolánkból 2 korcsoportban 4 csapat nevezett a versenyre.

A versenyre 3 fős csapatok nevezhettek be. A benevező tanulók három írásbeli feladatsort oldottak meg, melyeket a szentesi területi
központba küldtünk.
Az írásbeli feladatok alapján területi döntőn vehettek részt a legjobb
eredményt elért csapatok.

Gyuris Zsófia, Hódi Kristóf, Tóth Barnabás (8. osztály) – 10. hely
Gratulálok minden versenyzőnek!

5-6. osztály:
Baranyi Nándor, Börcsök Bence Bálint, Börcsök Csaba Dominik (6.
osztály) – 2. hely.
Nagy Dorina, Nagy Zsanett, Német Zoé (5. osztály) – 15. hely
Horváth Kristóf, Nagy Gábor, Bence, Nagy Patrik (5. osztály) – 18.
hely
7-8. osztály:

Kocsisné Hecskó Ágnes
Természettudományi munkaközösség vezető

A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG VERSENYEREDMÉNYEI
„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY

ALSÓS VERSENYEINK

Ebben a tanévben is jelentkeztünk az 5-8. osztályos tanulók részére meghirdetett „Szép Magyar Beszéd” versenyre. A 7-8. osztályos
korosztály tanulóinak ez regionális versennyel, „félországos” döntővel egészül ki. A megmérettetés résztvevőinek egy – a verseny
szervezői által kijelölt – kötelező és egy magukkal hozott szabadon
választott 20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. A feladat
nem valamiféle művészi produkció, hanem a szöveg értő és értető,
tartalmának és stílusának megfelelő hangú tolmácsolása.
Idén a járványhelyzet átírta a szokásos forgatókönyvet. A versenyzők
nem személyesen vettek részt a rendezvényen, hanem videofelvételen küldték be a szabadon választott, majd a zsűri által kiválasztott
ismeretlen szöveget.
A versenyre térségünk négy településéről neveztek két korcsoportban a diákok. Iskolánkat Dobai Henrietta, Lajkó Lia és Tóth Barnabás
tanulók képviselték. A rendhagyó verseny a következő eredménnyel
zárult:

Ez a tanév sem kedvezett a hagyományosan megrendezésre kerülő tanulmányi versenyeknek. Ősztől kezdődően elmaradtak a jelenléttel járó népszerű versenyek. Iskolánk nem tudta megrendezni a
mesemondó versenyt, melyre minden évben a térség kisiskolásai
neveznek. Elmaradt a gyerekek körében nagyon népszerű versmondó verseny is. Bár minden alsós évfolyam egész évben készült a tavaszi helyesíró, Kazinczy szépkiejtési versenyre, ezek is lemondásra
kerültek.
Nem maradt más lehetőség, mint az online versenyeken való megmérettetés.
A harmadik osztályosok a Bendegúz Nyelvész versenyen vettek
részt eredményesen.
Az iskolai fordulót 5 tanuló teljesítette: Sós Vanessza, Kékes- Szabó
Mira, Gyöngyösi Aliz, Kocsis Benedek és Tóth Ádám. Közülük Sós
Vanessza és Kékes-Szabó Mira jutott tovább a megyei versenyre. A
versenyfeladatok megírásán már túl vannak, az eredmény a közeljövőben várható. Felkészítőtanáruk Jász Márta tanárnő.

5-6. évfolyam
III. helyezett: Lajkó Lia (6.osztály)
Dobai Henrietta emléklapot kapott a kiváló teljesítményéért.
7-8. évfolyam
I. helyezett: Tóth Barnabás (8.b osztály)
A regionális verseny május 14-15-én kerül megrendezésre.
Köszönjük szépen Megyeri Péter tanár úrnak, hogy segített a verseny technikai feltételeinek megvalósításában.
Felkészítőtanárok: Hódiné Vass Magdolna, Santana C. Nagy Éva.
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI

FARSANG
Az idei tanévben mint annyi minden mást, a Farsangot is rendhagyó
módon rendeztük meg iskolánkban: az iskolai szintű rendezvényt a
járványhelyzetre való tekintettel osztályszinten tartottuk.
Február 19-én délután jelmezbe bújt gyerekek és pedagógusok vették birtokba az osztálytermeket. A maskarák megcsodálása után
tréfás vetélkedővel, társasjátékozással, tánccal múlattuk az időt. A
szorgos kezű anyukáknak, nagymamáknak köszönhetően finom csemegékkel tölthettük meg a bendőnket.
Itt is szeretnénk megköszönni a Szülői Szervezet meglepetését, hiszen mindkét épületben fotópontot készítettek, ahol a legvidámabb
pillanatok megörökítésre kerülhettek.
Most, a digitális oktatás heteiben mosolyogva idézzük fel a vidám
perceket, és bízunk abban, hogy az iskola épületeit hamarosan újra
megtölti a gyerekzsivaj.

VÁNDORSERLEGEK ÁTADÁSA
Február 18-án került sor az I. félév munkáját lezáró vándorserlegek
átadására.
A legjobb átlagot elért osztály alsó tagozaton:
4. osztály
felső tagozaton:
5. osztály
A legtöbbet javító osztály az év végi átlaghoz képest: 8. b osztály
Gratulálunk!

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…”
A Fontos Sándor Általános Iskolánkban a járványhelyzet a farsangi
mulatságunkat is átírta. Ebben a tanévben osztályszinten tartottuk
meg a karnevált. A jókedvet és a hangulatot fokozta iskolánk Szülői
Munkaközösségének meglepetése, ajándéka. A szülők mindkét épületben fotópontot készítettek a gyerekek részére.
Szeretném megköszönni a kedves meglepetést a pedagógusok és
a gyerekek nevében is Kocsis Beáta, Gyöngyösiné Simon Mariann,
Nagyné Veres Zsuzsanna, Simon Zsolt, Sztarek Anikó, Takács-Zádori
Kitti és Vass Amarilla szülőknek, illetve Zoltánfi Mária tanárnőnek,
a kézműves szakkör 7. osztályos tanulóinak: Marton Deborának,
Simon Katának, Terhes Grétának, Tordai Veronikának és Gyöngyösi
Noémi 6. osztályos tanulónak.
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

A Diákönkormányzat nevében:
Ótottné Vörös Zsuzsanna
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Wurzinger Imrének és
Szlama Katának
január 13-án
– 3240 grammal –
Imre nevű,

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai út 37.

Vas Ádámnak és
Nagy Barbarának
február 18-án
– 3670 grammal –
Bendegúz nevű,

Csongrádi Nándornak és
Papp Ritának
február 27-én
– 3310 grammal –
Zsófia nevű,

+3630 9636882

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2021. ÁPRILISI számának lapzártája
április 16-án, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a
balogh.marta@ulles.hu e-mail címen

Huszár Péternek és
Jenei Mariannak
március 13-án
– 2750 grammal –
Patrik nevű
gyermeke született
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
a babáknak és szüleiknek!

– legkésőbb PÉNTEKEN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő,
úgy ügyfélfogadási időben a 62/282-122 / 222 melléken
Balogh Márta ügyintézőt keresse!
Határidőn túl beérkező cikkek,
hirdetések megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Berta Antal február 20-án 71 éves korában,
Gombos Gézáné (szül: Czékus Julianna) március 10-én 86 éves
korában,
Gémes Antal március 17-én 52 éves korában,
id. Fodor Sándor március 17-én 86 éves korában elhunyt.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

